
Tisztelt Szülők, 

Kedves Diákok! 

A  jelenlegi  járványhelyzetbena  kormány  döntése  értelmében(1102/2020.  (III.14.)

Kormányhatározat alapján)március 16-tól tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe.  

A rendelet visszavonásáig a diákok nem járnak iskolába, a tanítás azonban nem áll meg a

tanév érvényessége érdekében.

A gyermekek otthoni napirendjének kialakításában segítséget jelenthet, hogy továbbra is a
gyerekek  iskolai  órarendjének  megfelelően  haladunk  a  tanításban,  ezért  kerülnek  fel  a
megosztott  drive  felületre  a  tantárgyakhoz  heti  bontásban  a  tananyagokat  összegző
dokumentumok.  Ezek  egyértelműen  meghatározzák  a  kijelölt  feladatokat,  digitális
tartalmakat,  az  értékelést,  és  azt,  hogy  mit  kell  visszaküldeni  a  pedagógus  felé  pontos
határidővel. Kérem Önöket, hogy az önállóan tanuló gyermek esetében is hívják fel erre a
figyelmet! 

Kérem a diákokat, vegyék komolyan a feladatokat,  hiszen ebben az időszakban is történik

osztályzás, természetesen a szaktanárral megbeszélt módon.

Kollégáimmal  arra  törekszünk,  hogy  egyértelmű,  jól  követhetők  legyenek  az  átküldött
anyagok. Az új helyzetben igyekszünk telefonon, e-mailen a segítségükre lenni, ehhez kérem
az Önök megértését és türelmét is!

Az osztályok  tantárgyi  feladatai  heti bontásban a drive felületen érhetők el  az e-mailben

elküldött tájékoztatás alapján. Kérjem, kövessék figyelemmel!

Tájékoztatom Önöket,  hogy  a  kialakult  veszélyhelyzetre  való tekintettel  Intézményünk az

elkövetkező időszakban visszavonásig kizárólag telefonos ügyeletet tart!

Telefonos ügyelet az iskolában:
Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00
Telefonszám: 06-72/511-243

Megértésüket köszönöm!

Tisztelettel: Késmárki Tiborné
igazgató
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